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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAR
PALÁCIO DA LIBERDADE

lNDICACÕES PARA OUTORGA DO DIPLOMA MULHER-CIDADÃ 2021

• Na foma dos Decretos Legislativos n°s 214/2004 e 260/2006 -

Vereador: Abner de Madureira
Homenageada: Kelly Cristina Gomes de Souza
Vereador: Dudi
Homenageada: Valquiria lmaculada Rosa

Vereador: Edgard Sasaki
Homenageada: Akiko Tabata Sakaguchi (Fátima Sakaguchi)
Vereador: Hernani Barreto
Homenageada: Ivone Paulino de Souza
Vereador: LuÍs Flávio

Homenageada: Ana Célia Bueno dos Santos
Vereadora: Maria Amélia
Homenageada: Maria Luiza Pereira

Vereador: Paulinho dos Condutores
Homenageada: Jorgina Monteiro Leite
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Vereador: Rogério Timóteo
Homenageada: Maria das Candeias Araújo dos Santos Barbosa
Vereador: Roninha
Homenageada: Gislea da Conceição Silva Vinhas

Vereadora: Sônja Patas da Amizade
Homenageada: Priscila de Araujo Oliveira
Vereador: Valmir do Parque Meia Lua
Homenageada: Roseli de Fatima Severino
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Jacareí, 08 de fevereiro de 2021.
Ofício n° 039/02/2021 -GVAM
REFERENTE: DIPLOMA MULHER CIDADÃ,

Excelentíssimo Senhor,

Por intermédio do presente, solicito que seja indicada como
homenageada a mulher cidadã de 2021, a SRA. KELLy CRisTiNA GOMES DE SouzA.

Presidente e fundadora do MÂEs AcoLHEDORAS, Sra. Kelly

Cristina, comovida por ver famílias carentes passando por dificuldades, juntamente com

uma equipe que dividem o mesmo sentimento de ajudar ao próximo a ter o mínimo de
condições de sobrevivência em um mundo tão desigual.

0 pequeno grupo, atende várias famílias da cidade, com
doações de roupas, alimentos, remédios, reformas com imóveis, bem como, auxilia

pessoas com deficiência, com fraldas geriátricas, cadeiras de rodas, entre outros.

Ressalta-se que o grupo tem Projetos em desenvolvimento,
afim de auxiliar mães adolescentes que não possuem apoio e encontram-se em
dificuldades de ter e criar os seus filhos.

0 grupo ainda não dispõe de sede própria, e atende a todos
os seus afiliados na própria residência da fundadora Sra. Kelly.

Sem outro particular e no aguardo de sua manifestação,

antecipamos agradecimentos, subscrevendo-nos com protestos de mais elevada estima
e distinta consideração.

VEREADOR -PSDB

À Sua Excelência,

Presidente da Câmara de Jacareí,
Paulinho dos Condutores.
Em mão
PRAÇADoSTRÊSPoDERES,74
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALÁCIO DA LIBERDADE
GABINETE VEREADOR DUDI
Jacareí, 08 de fevereiro de 2021.

Oficio n° 050/02/2021 -GVD
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lndicação Mulher Cidadã
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Indicamos para receber o Diploma de Mulher Cidadã 2021 a Sra. Valquiria lmaculada
Rosa.

A fazão de nossa indicação se dá pelos relevantes trabalhos pof ela reahzados junto à

comunidade de nosso município conforme currículo a seguir.
Nascida em ]acareí, Valquiria lmaculada Rosa é filha de ]ota Domingues e Maria
Cecília Chiarelli Rosa, casada com Marcio Medeiros de

Moura, mãe de dois filhos

biolóãcos e um de coração.

Cursou pfimário em ]acafeí e o ensino fimdamental e 2 ° grau no lnstituto São ]osé
após cursou maãstérios na Escola Maria Augusta Ribeiro Daher em ]acafeí. Gfadou-se
em nutrição na Universidade de Moã das Cruzes e fez vários cufsos de especializações

em Segurança Alimentar, Tfeiflamentos de equipe, Educação Nutricional com foco no
compoftamental e muitos outros.
Trabalhou como professora primária, professora assistente de sal, pfofessora de

supleüvo, nutricionista de produção em festaurantes industriais, nutricionista sênior
em serviço de fefeiçoes de coletividade, nutíicionista de tfeinamentos , palestras,

orientações nutricionais em grupo com ênfase no compoftamental, nutricionista de
SPA, nutricionista de escolas infantis e befçários, nutí:icionista de montagem de cesta

básica pafa prefeituras conforme leãslação do PAT.
Fofmada há 32 anos, trabalha na empresa SEsl há 24 anos e meio, onde ali pode unií:
duas paixões da sua vida: "nutrição e seíviço social".
PRAÇADOSTRÊSPoDERES,74
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GABINETE VEREADOR DUDI

Locais onde já desenvolveu estes trabalhos unidos:

- Paróquia Nossa Senhora do Gualalupe, ]acareí.

- Centi-o de atendimento ao adolescente: ]acareí, Aübaia, Bom ]esus dos Pefdões,
Salesópolis.

- Escola Pfofissionalizante, Guararema.

- Ong Fênix, ]acareí.

- Cozinha pfloto pafa atendimento da comunidade, Santa Bfanca.
- Nas igrejas e centros comunitários dos baifros, ]acareí.

- Em ações sociais tanto de empresas como prefeituras, ]acareí e outras cidades.
- Casa do idoso, Guararema.

- AÇões

Sociais

na preparação, montagem e

distribuição

de marmitas

paía

comunidades, época pandemia.

- Programas sociais desenvolvidos dentro de empfesas para atendimento a comunidade
vizinha, ]acareí, São ]osé e outras cidades.

- Unidade Móvel: Jacareí

- Uíiidade Móvel: Taubaté, São josé dos Campos, Caraguatatuba.

A "Nutrição unida ao Serviço Social", possibilita aos parücipantes, alunos e alunas
sejam estes,

cfianças, adolescentes, adultos ou terceira idade, aprender a riqueza da

nutrição nos vários segmentos, a formação de hábitos alimentafes e como mudar com
pfazer, a possibilidade de se abrir para novo, de mudar postura, de conhecer as
pfopfiedades das partes não convencionais dos alimentos e mudar o nosso lixo

construindo saúde, fazendo e degustando receitas maravilhosas, fazendo economia e

iJ`:.
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tendo a comprovação de que além de todo aprendizado, podem fazer geração de renda,
modificando a sua vida e de sua fámília.
É a constfução de uma nova vida!!!!

VEREADOR - PL

A Sua Excelência

Mesa Diretora da Câmara Municipal de ]acareí

Em mão
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CÂMARA MUNICIPAL DE JACAR
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PALÁCIO DA LIBERDADE
Câmara Municipal
de Jacareí

Jacareí, 09 de Fevereiro d

Ofício 079/2021 -GVES

Excelentíssimo Senhor,

Servimo-nos do presente para enviar a Vossa Excelência a

indicação da Sra. Aki.ko Tabala Sakaguch/., conhecida como "Fátima Sakaguchi", a
ser homenageada como Mu/her Ci.dadã 2027 por ocasião da Sessão Solene destinada
a esta homenagem.

Sem

mais,

agradecemos

a

atenção,

aproveitamos

oportunidade para manifestar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

A Sua Excelência, o Senhor
PAULO FERREIRA DA SILVA

Presidente da Câmara Municipal de Jacarei

Nesta
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BIOGRAFIA "FÁTIMA SAKAGUCHI" - MULHER CIDADÃ 2021
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AKIKO TABATA SAKAGUCHI, conhedida por todos como "FATIMA SAKAGUCHI",
natural de Jacareí, nascida em 14/01/1957, casada com lsamu Sakaguchi, com quem
teve 02 (dois) filhos, o Jorge e o Fábio, que lhe deram 02 (dois) ne{os, o Lucas e o

Sayuri, será a nossa homenageado por ocasião da Sessão Solene Mulher Cidadã 2021.

Com membros de sua família„.
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Como descendente de japoneses, Fátima se via sempre envolvida em eventos cu ffifãFE
promovidos pela Colônia Japonesa e aproximadamente a uns 20 (vinte) anos atrás
iníciou a sua participação mais diretamente na sua comunidade, entrando para o

Departamento do Fujin-bu, departamento este, que é formado apenas por senhoras da
Associação Cultural, cuja finalidade é a da preparação gastronômica dos pratos

tradicionais de origem japonesa, os quais são servidos aos visitantes e colaboradores
dos eventos promovidos. Durante o passar dos anos, além de colaboradora, veio ocupar
cargos de direção neste depariamento e há 11 anos atrás, foi eleita Presidente do
Departamento

Fujin-bu

do

Bunkyo

de

Jacareí,

tendo

sido

reeleita

em

várias

oportunidades, permanecendo no cargo até hoje.

Com sua equipe do Departamento do Fuúin-bu de Jacareí
A participação do depariamento do Fujin-bu acontece em todos os eventos do Bunkyo,
dentre eles destacamos os que são mais conhecidos entre nós:

Yakibingo, Keirokai,

Gengiskan, Festival do lmigrantes, Jantar Dançantes, Bonenkai ¢antar japonês), São
eventos próprios do Departamento do Fujin-bu, a Aula de Culinária, a Aula de Ginástica,

o passeio de excursão com as senhoras idosas do Fujimbu, como também o Rojin-bu,

onde além de Presidente, coordena as aulas de dança de quarias feiras, entre várias
outras atividades direcionadas para as Senhoras do Fujin-bu.
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Os trabalhos nos eventos sob sua coordenação„.
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Isto é um pouco da vida desta Mulher Cidadã, Fãfi.ma Sakaguchi., uma pessoa comum
como nós, porém líder que dedica parte da sua vida a proporcionar momentos de alegria

com o trabalho de comandar as Senhoras da Associação Cultural na preparação
gastronômica dos pratos tradicionais de origem japonesa, procurando manter o que já

vem por séculos na origem deste povo, que é o servir os seus visitantes e
colaboradores.

Grato Fátima, por ter sido me dado a oportunidade de homenagear a sua liderança e

dedicação com que se doa a estas senhoras, o que fez com que você estivesse aqui,

i° Secretário
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Ofício

n°043/2.021-VHB
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de fevereiro de 2.021
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PAULO FERREIRA DA SILVA
PRESIDENTE DA CÂIVIARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
``_

Assunto:

Indicação de

homenageada

Diploma

Mulher Cidadã

Vimos pelo presente, respeitosamente indicar a senhora lvone

Paulino de Souza a ser homenageada na Sessão Solene no dia 03 de mar.ço, conforme
Decreto Legislativo n° 214/2004.

Dona lvone tem 72 anos, nasceu em Jacareí, no Estado de São
Paulo, viúva e mãe de 6 filhos, é moradora do bairro Jardim Pitoresco há mais de 45
anos. Evangélica e atuante na lgreja Quadrangular do bairro Cidade Salvador, no qual

desenvolve um trabalho visando a arrecadação de alimentos, doces, balas para a

realização da festa para as Crianças no natal. Essa festa atende todas as crianças da
região, que em sua maioria estão em situação de vulnerabilidade sociaL, Ievando a elas

a oportunidade de se sentirem acolhidas e valorizadas pela comunidade onde vivem.

Durante todo o ano, arrecada alimentos com a finalidade de doar

cestas básicas às famílias carentes, juntamente com outras senhoras de sua igreja,
além de fazer visitas às pessoas doentes da comunidade, auxiliando com banhos,

medicação e levando até mesmo refeições prontas, quando o irmão r.equer esses
cuidados. Trabalho importantíssimo, pois além de suprir as necessidades basicas do

Praça dos Três Poderes, 74 - CEP: 12.327-901 -Tel.:
: www.camarajacarei.sp.gov.br

(12)3955-2202
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Dona lvone é um exemplo de mulher protagonista, colocando-se à

disposição da comunidade como agente transformador; seu trabalho é responsável por

uma real mudança na qualidade de vida das pes.soas e representa o respeito à
essência do ser humano.

Por estes motivos, encaminho a merecida homenagem de mulher
cidadã para o ano de 2021.

Atenciosamente,
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Jacareí,10 de fevereiro de 2021
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A Sua Excelência, o Senhor
PAULO FERREIRA DA SILVA
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(Vereador Paulinho dos Condutores)
Presidente

Excelentíssimo Senhor.

lndico a munícipe Ana Célia Bueno dos Santos, telefone de contato 98129-2575,
para receber o Diploma Mulher Cidadã/2021.

A homenageada é fundadora do Projeto Gava (Grupo de Amigos Voluntários dos
Animais) em Jacareí, que há 5 anos cuida de cães deficientes doando ração e
alimentos para famílias que passam por desemprego. A arrecadação de fundos para
manter o projeto ocorre através da ajuda da comunidade por meio de bingos e rifas.
0 trabalho voluntário de Ana Célia é digno de aplauso e merece o reconhecimento
desta Casa devido a relevância social para a nossa comunidade. A liderança da
homenageada é fundamental para a continuidade e funcionamento do projeto.

Atenciosamente.
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OFICIO N° 004/21 -GAB.MA

Jacareí, 08 de fevereiro de 2021

llustríssimos Senhrores,

Servimo-nos do presente para informar que, em cumprimento ao
disposto no Decreto Legislativo 214, de 25 de março de 2004, artigo 3°, esta

Vereadora [ndica o nome da psicó]og-a MARIA LU+ZA PEREIRA para o Diploma
Mulher Cidadã .

Sem outro pariicular, subscrevo-me com protestos de mais
elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,
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MESA DIRETORA DO LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Jacareí
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Câmara Municipal de Jac areí
Palácio da Liberdade
JUSTIFICATIVA

Em atendimento ao Decreto Legislativo 214/2004 -lnstitui o Diploma Mulher-

Cidadã e dá outras providências, de 25 de março de 2004, em seu ar{igo 3°,

apresen±amos a justificativa para a indicação da psieóloga Maria Luiza Pefeifa paFa
receber a distinta homenagem.

Esta homenagem é o justo reconhecimento por sua atuação junto às
inúmeras mulheres, especialmente as pacientes oncológicas, a quem Maria Luiza vem
dedicando sua profissão como psicóloga.

0 seu dia a dia é contribuir pafa a me[horia das condições psic©k5gícas das
pacientes com câncer, com orientações para que possam suportar a doença de forma
menos dolorosa e traumática.

É sabido que o diagnóstico e o tratamento do câncer, em especial de mama,
afetam a condição emocional da mulher, com as mais diversas repercussões psicológicas

associadas à doença, que variam de acordo com a fase do tratamen{o, prejudícando a
qualidade de vida da mulher acometida. Esta reabilitação depende, em grande parte, do
trabalho do psicólogo, que colabora para minimizar as consequências emocionais da
mulher que vivencia esse diagnóstico.

Assim, a qualidade de vida do paciente com câncer passa a ser tão relevante
quanto o seu tempo de sobrevida, o que pressupõe uma modalidade de assistência
integral ao paciente e à siia famílja.

Este é o belíssimo trabalho desenvolvido pela psicóloga Maria Luiza na

clínica médica onde atua em Jacareí, comprovando o quanto é merecedora do título

"Mulher Cjdadã"T pojs são mulheres assjm qLie ajudam a escrever a hjstórja do nosso
Município,

Vereadora -PSDB

Praça dos Três Poderes, 74 -sala 11-Centro -Jacareí -SP -CEP 12300-170.
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Chamo-me Maria Luiza Pereira, muitos me conhecem apenas por Luiza e os mais

Íntimos me chamam de Lu. Nasci em 07 de junho de 1966 na cidade de São Paul

Folha
'

sendo assim, completarej 55 anos em 2021.

Meu pai se chamava José João Gonçalves Pereira, nasceu em Portugal, maís
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de Jacarei

especificamente na llha da Madeira e veio para o Brasil quando era jovem, faleceu em
2011 devido a um câncer metastático. Já a minha mãe se chama Caridade Pires
Pereira, nasceu na Espanha, mas foi naturalizada portuguesa e veio para o Brasil ainda

na adolescência, hoje está com 82 anos. Meus pais se conheceram aqui no Brasil em
1964, casaram-se em 1965 e tiveram quatro filhos, sendo eu a mais velha, Marco
Aurélio, Marli Aparecida e Mauricio, respectivamente.

Em 1976, mudamos para Jacareí devido ao emprego de mecânico do meu pai. Assim
que chegamos, eu e meus irmãos fomos estudar no colégio Pompílio Mercadante.
Tempos mais tarde, em 1980, meus pais fundaram um comércio no Bairro Nova

Jacareí, chamado Bar do Português, e a partir desse momento começamos a trabalhar
nesse pequeno comércio que está estabelecido no mesmo lugar até hoje.
No ano de 1986, passei no vestibular de Psicologia na Universidade de Brás Cubas,

em Mogi das Cruzes -SP. Depois de dois anos de graduação, comecei a sonhar em ter
uma escola infantil e esse sonho se concretizou devido ao grande apoio do meu pai,

que fez de tudo para que conseguíssemos ter essa escola, a qual demos o nome de
Moranguinho: ensinando com amor e carinho.

Em 1992, terminei minha graduação em psjcologia e um ano depois, em 1993, me

casei com Claudio Altamir Vieira e permanecemos juntos até hoje. Meses depois,
descobri que tinha uma doença, assim que engravidei. Foi uma fase difícil, mas sempre

mantive o foco em pontos positivos da minha vida e conseguir encarar com sabedoria

esse momento, nunca deixando de lado minha fé.
Dois anos depois, final de 1994, tive minha filha, chamada Claudia, a qual sempre me

deu muitos motivos de orgulho durante sua vida, hoje é formada em odontologia e já

exerce sua função.
Por acreditar que as questões familiares são de suma importância na sociedade, decidi

me especializar nessa área e isso abriu portas até que eu conseguisse me encontrar
na área oncológica.

Meu propósito com as mulheres, no meu trabalho, é principalmente amenizar o

sofrimento delas quando são diagnosticadas com cãncer. Tendo em vista que muitas

mulheres sofrem muito com a perda dos cabelos no tratamento de quimioterapia, u

Ji hl

dos meus papéis é mostrar a elas como a beleza delas é independente de qualquer
coisa, e ajudá-las a resgatar a sua autoestima e confiança. Além dessa questão, e

de Jacareí

a preocupação com filhos e familiares no geral, e minha função se encaixa também em

tentar fazer com que os familiares e a paciente se adaptem e saibam lidar de maneira
mais confortável com tantas mudanças que vão surgir no cotidiano dos mesmos.
Deixando claro que além do trabalho do psicólogo, os apoios familiar e espiritual são de

suma importância, fazendo com que melhore a qualidade de vida do paciente durante e

depois do tratamento.
Hoje em dia, me vejo com foco principalmente na parte de apoio ao luto, no qual dou o

suporte necessário para que a perda de um ente querido seja suportada de uma forma
menos dolorosa e traumática.

CÂMARA MUNICIPAL DE JACARE
PALÁCIO DA LIBERDADE
Jacareí
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Excelentíssima senhora

Servimo-nos do presente para mui respeitosamente indicar a minha
homenageada para Mulher Cidadã 2021.

Jorgina Monteiro Leite
Brasileira, 68 anos

Moradora do bairro Jardim Esperança -Jacareí/ SP
(12) 9 8810-7449

Esta senhora de família tem um casal de filhos e quatro netos, tem um
trabalho de amor e luta junto com a Comunidade Bairro do Esperança, atuou

em dois mandatos na Associação Amigos de Bairro, fez parte do Conselho de

Gestão da Santa Casa, fazem 25 anos que atua no Conselho do Posto de
Saúde do Esperança, fez parie do Conselho do UPA, e atua na Pastoral da
criança na Paroquia São Francisco de Assis, Comunidade São Judas Tadeu,
reside no bairro há 47 anos.

Diante do exposto este Vereador tem a honra de indicar está senhora
para ser minha homenageada.

VEREADOR

A MESA DIRETORA DA CÂMARA DE JACAREÍ
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Ofício n° 050/2021 - GVRS
Jacareí,10 de feverejro de 2021.

A Mesa Diretora
Câmara Nlunicipal de Jacareí

Excelentíssimos senhores,

Por intermédio do presente, venho respeitosamente indicar a senhora Érika

Borges da Cunha para ser homenagedada com o título Mulher Cidadã no ano de 2021.

A Sra. Érjka, moradora do bairro Parque Santo Antônjo, nasceu em Jacareí em
18/10/1984.

Católica e devota de Nossa Senhora da Santíssima Trindade, prestou serviços
voluntários por dois anos para a referida paróquia, auxiliando como catequista, serviços de

fotografia na pastoral da comunicação, sonoplastia e rádio, pastoral da saúde e acolhida,

bem como, em cursos técnicos como manicure e pedicure, digitação, informática, auxiliar de
enfermagem e auxiliar de odontologia.

Participava de feiras de artesanato em Jacareí e com seu dom, costurava
cachecóis e criava brincos e anéis.

Sempre teve dentro de si o desejo de ajudar o próximo e o fazja de acordo com a
possjbílídade.

Por esses e tantos outros motivos, faço a minha justa homenagem a esse exemplo
de mulher cidadã neste ano de 2021.

Sem outro particular, subscrevo com protestos de elevada estima e distinta
consideração.

Dr. RODRIGO SALOMON

Vereador - PSDB
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Jacareí,12 de fevereiro de 2021.
Oficio 087/2021

Ao Excelentíssimo
Diretor Administrativo
Sr. Anderson Bastos

Servimo-nos do presente, mui respeitosamente, indicar a Sra. Maria das
Candeias Araújo dos Santos Barbosa, para receber o Diploma Mulher Cidadã. Segue
o contato telefônico da mesma (12) 98263-2144

Sem mais para o momento, e aguardando o pronto atendimento das
recomendações efetuadas e o envio das infomações respectivas, aproveito o ensejo
para renovar protestos de consideração e apreço.
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Justificativa e currícu[o da homenageada
A nossa indicada para receber o Diploma Mulher Cidadã 2021, Maria das

Candeias Araújo dos Santos Barbosa é uma mulher de fé.
Faz parie do grupo UNP (Universal nos Presídios), formado por voluntários da

lgreja Universal e que tem a missão de levar a diversas prisões do país uma palavra
amiga aos familiares dos presidiários. Pois na situação de reclusão não é sÓ o preso que

sofre, mas a família também.

A situação compromete a estrutura familiar e para tentar ajudar estas pessoas a
voltar para a sociedade com uma nova perspectiva de vida, a lgreja universal promove
ações sociais dentro das unidades prisionais, como a doação de material de higiene
pessoal, apoio a dependentes químicos e distribuição de exemplares da Bíblia, revistas,

livros e folhetos que contêm mensagens de Fé e incentivo.
Desde que o grupo de Evangelização da lgreja Universal ultrapassou as barreiras

da

exclusão

e

iniciou

um

trabalho

social,

em

pouco

tempo,

a

mudança

de

comportamento dos internos, que participam ativamente nos encontros da lgreja

Universal dentro da unidade, chamou a atenção dos diretores que, por sua vez,

observaram que, gradativamente, os presidiários começaram a comporiar-se de outra
forma. E a Senhora Maria da Candeias é instrumento nesta obra que ajuda a recuperar
famílias, a apoiar e evangelizar, fazendo desta forma um trabalho de grande importância

na recuperação da estrutura familiar, com orientação e acompanhamento de mães,
filhas e esposas de detentos e, a partir daí, começar a mudar a realidade destas
pessoas e também o mundo à sua volta.
Por esse trabalho de grande relevância para a sociedade indicamos essa mulher
tão valorosa para receber o Diploma Mulher Cidadã 2021.

Praça dos Três Poderes, 74 -Centro -Jacareí / SP -CEP: 12327-901 -Tel.: (12) 3955-2212

Ref.: Indicacão da Mulher Cidadã

Servimo-nos do presente para, muito respeitosamente solicitar de Vossas
Excelências a indicação da ilustríssima senhora Gislea da Conceição Silva Vinhas, para

a receber a homenagem de Mulher Cidadã.

A homenageada tem 49 anos, é servidora pública, casada e moradora do Parque
Meia Lua. No ano de 2013, foi diagnosticada com câncer de mama "maligno", quando início

sua luta contra a doença. Diante da gravidade, no mesmo ano, Gislea se submeteu a cirurgia

de retirada da mama e passou a fazer sessões de quimioterapia.

A partir desse período, Gislea não se entregou e, passou a dar especial atenção à

sua saúde e da mesma maneira, a conscientizar outras mulheres sobre a prevenção da
doença.

Sua contribuição também consistiu em ações no Hospital São Francisco, Desfile de

Mulheres, Encontros com profissionais da Psicologia, Ações Sociais e participação em outras

atividades.

Diante da sua experiência, hoje, também se dedica a visitar outras mulheres em
suas residências para contar sua história de vida. Dessa maneira, leva palavras de conforto e
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superação para que tenham fé e confiança no tratamento, pois a história de vida da
homenageada é sinônimo Persistência.

Sem outro, renovo votos de estima e distinta consideração.
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Jacareí, 10 de fevereiro de 2021.

A Mesa Diretora
Câmara Ivlunicipal de Jacareí
Excelentíssimos senhores,

Por intermédio do presente, venho
Priscila de Araujo Oliveira para ser homenagedada com o título mulher cidadã no
ano de 2021.

Priscila de Araujo O[ivejra nascida em Jacareí, filha de Luciana e Zezé,

falecido quando ela tinha apenas 5 anos de idade, o mesmo era Sargento da Policia
Militar de Minas Gerais e sua mãe dona de casa. Aos 26 anos decidiu entrar para a
Guarda Municipal da cidade com o objetivo de auxiliar a comunidade no combate a

criminalidade, aos maus tratos contra crianças, idosos, vulneráveis e principalmente
maus tratos animais.

Priscila além de Guarda Municipal é protetora há 12 anos, atualmente

voluntária de uma ONG que auxilia animais de rua e de tutores de baixa renda.

Na Guarda Municipal trabalhou na viatura por 7 anos, sendo grande parte em

período noturno, no combate de crimes com alta periculosidade como assaltos e
fluxos de rua em periferias da cidade. Durante todo o período trabalhou também

auxiliando ONG's da proteção animal da cidade, dando suporte, quando necessário,

em situações de maus tratos.
Em seus primeiros anos na guarda participou do Projeto Maria da Penha,

atuando em casos de violência doméstica contra a mulher e crianças, vítimas de

maus tratos familiares. Durante sua trajetória fez também trabalho como Ronda
Escolar, prestando suporte em escolas com índice de violência significante.

Após 9 anos e 9 meses passou a realizar trabalhos internos, dando suporte
na segurança do setor da UBS do Parque Meia Lu.a,.tendo em vista que o bairro tem
um histório de violência considerável.
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No seu ingresso na Guarda sofreu diversos preconceitos por parte dos
colegas de trabalho e também de munícipes, isso ocasionado por ser umas das 20
primeiras mulheres que compôs a estrutura de trabalho da GCM de Jacareí.

Ressalta-se que nos dias atuais isso mudou, sendo mais valorizada em seu

meio de trabalho ainda não com o mesmo tratamento de um homem, mas j.á om o

respeito que merece.
Priscila se sente orgulhosa e vencerdora em fazer parte da Guarda Municipal,
afirmando não ter dinheiro que pague poder ajudar alguém em alguma situação e

contribuir para a sociedade de Jacareí.

lA REGIN

GONÇALVES

SôNIA PATAS DA AMIZADE

VEREADORA - LÍDER DO PL
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Gabinete Vereador Valmir do Parque
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Excelentíssima Senhora
F-UNC!©NÁR!O

Servimo-nos do presente para mui respeitosamente indicar a minha homenageada
para Mulher Cidadã 2021

Currículo.

*Nome : Roseli de Fatima Severino
*Te[efone: 98828-1252

Justificativa
Esta senhora tem um trabalho de amor e luta ].unto com a Comunidade do
Bairro Lagoa Azul 11.

Esta senhora tem um trabalho muito bonito junto com a Comunidade onde

busca melhorias para a comunidade ,procura a].uda para fazer os eventos

para as crianças da comunidade e ajuda para as famílias necessitadas e por
este motivo de luta e amor ao próximo eu estou indicando esta senhora .

Diante do exposto este Vereador tem a honra de indicar está senhora para
ser minr\a homenageada.

VEREADt`R

MIR DO PARQUE MEIA LUA (Iíder do DEM )

A sua Exc€ lência, a Senhora
Cristiane Fidelis
Chefe de Cc£rimonial
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